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ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 225

din data de 30.09.2013

privind reconfirmarea ﴾ajustarea﴿ tarifelor aferente furnizarii serviciilor de apa si canal, in cadrul ariei delegarii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, pentru intervalul 2013‐2014

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.09.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind reconfirmarea﴾ajustarea﴿ tarifelor aferente furnizarii serviciilor de apa si canal
in cadrul ariei delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, pentru intervalul 2013‐2014, proiect
elaborat din initiativa consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Turda, domnul Emil Molnar si domnul Cristian
Felezeu,

Având în vedere prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , art. 35, alin. 5 din Legea 241/2006
legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire , ajustare sau
modificare a preturilor /tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, prevederile Contractului de
finantare nr. 91757/23.09.2008 pentru derularea Programului Operational Sectorial de Mediu 2007‐2013 Extinderea si
reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda‐Campia Turzii, incheiat intre Ministerul Mediului si Dezvoltarii
Durabile si SC Compania de Apa Aries SA, prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,

Tinând seama de prevederile art.41 , art 42, art. 43 , art. 44 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, lit. a, d si e, alin. 6,lit. a, pct. 14, ale art. 45 alin. 1, art. 49, precum şi ale art. 115 alin. 1, lit.
b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se reconfirmă ﴾ajusteaza﴿ urmatoarele tarife, aferente furnizarii serviciilor de apa si canal in cadrul ariei delegarii
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului, pentru intervalul 2013‐2014

Specificatie Pret/Tarif Pret/tarif

pentru populatie pentru rest

lei/mc utilizatori lei/mc

Apa potabila produsa, transportata si distribuita

pentru intreaga arie de operare 3,92 3,16

Canalizare pentru intreaga arie de operare 3,74 3,02

Art. 2. Preturile la apa potabila si tarifele la canalizare‐ epurare cuprind cresterile in termeni reali aferente anului 2013, precum
si inflatia de 147,47 % si cuprind pentru populatie cota de 24 %, reprezentand TVA, iar pentru restul consumatorilor nu contin
TVA.

Art. 3. Se mandateaza Primarul muncipiului Turda, domnul Tudor Stefanie, sa voteze in numele si pe seama Municipiului
Turda, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului preturile stabilite in art. 1.

Art. 4. Preturile si tarifele mentionate mai sus, dupa aprobarea lor in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara, urmeaza
sa fie aplicate de operator dupa indeplinirea procedurilor de comunicare in vederea opozabilitatii.

Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda,
Directiei Economice, Directiei Tehnice si operatorului SC Compania de Apa Aries SA..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ

Felezeu Cristian George SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

VOTURI: pentru 20

împotriva ‐

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numarul de consilieri prezenti este 21.

Actualizat la data de: 05/11/2014
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